Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach pri výkone samosprávy podľa čl. 67 a 68
Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. h) a § 6 ods.1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov
vydáva
VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ
č. 1 / 2015

NARIADENIE

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce č. 01/2014
o cenách poskytovaných služieb a úkonov vykonávaných obcou Veľké
Ludince a za prenájom priestorov, budov a zariadení
Článok 1
Predmet úpravy
1. Tým všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa mení a dopĺňa sadzobník
cien za poskytované služby a úkony vykonané obcou Veľké Ludince, ktorý tvorí
prílohu č.1 všeobecne záväzného nariadenia obce č. 01/2014 o cenách poskytovaných
služieb a úkonov vykonávaných obcou Veľké Ludince a za prenájom priestorov,
budov a zariadení.
- Donáška obedov z jedálne v cene 0,50 EUR za jeden obed
- Prenájom priestorov denného stacionára v cene 14,00 EUR na jeden deň
- Zrušenie prenájmu priestorov bývalého pohostinstva a pohrebníctva
- Zmena ceny 240 l plastovej nádoby na 40,00 EUR
- Vývoz fekálií – 7 000 l v cene 18,00 EUR
- Zrušenie poskytovania služby – zmiešanie fekálií.
Článok 2
Účinnosť

1. VZN obce Veľké Ludince č. 1/2015 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie obce č. 01/2014 o cenách poskytovaných služieb a úkonov vykonávaných
obcou Veľké Ludince a za prenájom priestorov, budov a zariadení bolo schválené
Obecným zastupiteľstvom obce Veľké Ludince dňa 23.4.2015.
2. Návrh VZN obce Veľké Ludince č. 1/2015 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne
záväzné nariadenie obce č. 01/2014 o cenách poskytovaných služieb a úkonov
vykonávaných obcou Veľké Ludince a za prenájom priestorov, budov a bol
zverejnený jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci dňa 7.4.2015.
3. Vyhlásenie VZN obce Veľké Ludince č. 1/2015 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne
záväzné nariadenie obce č. 01/2014 o cenách poskytovaných služieb a úkonov
vykonávaných obcou Veľké Ludince a za prenájom priestorov, budov a sa vykoná
jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci od 24.4.2015 do 11.5.2015.
4. VZN obce Veľké Ludince č. 1/2015 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie obce č. 01/2014 o cenách poskytovaných služieb a úkonov vykonávaných
obcou Veľké Ludince a za prenájom priestorov, budov a nadobúda účinnosť dňom
11.5.2015.
Bc. Zita Cseri
starostka obce Veľké Ludince

Príloha k VZN č. 1/2015, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2014
SADZOBNÍK CIEN ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY A ÚKONY VYKONANÉ OBCOU
VEĽKÉ LUDINCE
1) Vyhotovovanie fotokópií:
a) formát A4 jednostranne
b) formát A4 obojstranne
c) formát A3 jednostranne
d) formát A3 obojstranne
2) Skenovanie a zaslanie e-mailu

0,07 €,
0,10 €,
0,15 €,
0,20 €.
0,10 €

3) Poplatok za a tlač dokumentov ( z rôznych nosičov – CD, USB ...)
a) tlač čierno-biela ( 1 strana A4 )
0,07 €,
b) farebná – text ( 1 strana A4 )
0,20 €.
4.) Laminátovanie (1 strana A4)

0,40 €

5.) Hrebeňová väzba

1,50 €

6) Vyhlásenie v obecnom rozhlase (cena je uvedená za 1 vyhlásenie ):
a) podnikateľská ponuka spojená s predajom
3,50 €,
b) drobná inzercia občanov (straty, oznamy, blahoželania a iné) – bez poplatku,
c) inzercia, reklama – podnikateľské subjekty
10,00 €.
- Za vyhlásenie viacerých oznamov ( viac krát toho istého) sa vypočíta cena ako násobok cien
uvedených v písm. a), b), c).
7) Za vydanie potvrdenia na vlastnú žiadosť, ktoré nie sú spoplatňované podľa zákona NR SR
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v.z.n.p.
a) fyzické osoby - 1,50 €,
b) právnické osoby - 3,50 €,
-OSLOBODENIE: Cenu podľa tejto položky neplatí:
a) za potvrdenia vydávané pre účely konaní na úseku sociálnych vecí a zdravotníctva,
b) štátne orgány, súdy, prokuratúra a polícia,
c) samosprávne orgány inej obce,
d) neziskové a charitatívne organizácie.
8) Za napísanie akýchkoľvek žiadostí (napr. zrušenie poistky, žiadosť o prijatie do
zamestnania, a pod.), splnomocnení, životopisov a iných písomností, za vyplnenie rôznych
tlačív a pod. za poplatníka na základe jeho ústnej žiadosti - 2,-- €.
9) Žiadosť o vydanie správnych dokladov v ostatných veciach v rámci činnosti obce - 9,50 €.
10)Za nesplnenie povinnosti na daniach a poplatkoch, t.j. za zaslanie prvej a každej ďalšej
upomienky, výzvy na zaplatenie - 1,50 , - €.
Poštovné za zaslanie 1. a každej ďalšej upomienky, výzvy a exekučného príkazu - 1,50 €.
11) Prenájom Kultúrneho domu:
- veľká sála - 14,00 € / 1 deň,
- malá sála - 7,00 € / 1 deň,

12) Prenájom priestorov v obchodnej budove:
- priestory denného stacionára
- 14,00 € / 1 deň
- priestory bývalej ob.polície
- 5,00 € / 1 deň / 1 osoba
- garáže v priestoroch ZŠ s MŠ obyvateľom bytovky pri ZŠ v cene 2,50 € / 1 mesiac /1 garáž.
Poplatok sa uhrádza do pokladne OcÚ. Osoba, ktorá si priestory prenajala, po skončení doby,
na ktorú bol nájom dohodnutý, odovzdá tieto priestory pracovníčke OcÚ v takom stave,
v akom ich prevzala pre začatím nájmu. V prípade, že nebude táto podmienka splnená, je
osoba, ktorá si priestory prenajala, povinná zaplatiť pokutu vo výške 100 % paušálneho
poplatku a to do pokladnice OcÚ, ktorá za tieto finančné prostriedky zabezpečí úpravu
priestorov do pôvodného stavu.
OSLOBODENIE od poplatkov za prenájom:
organizácie zriadené obcou Veľké Ludince, alebo pôsobiace pod hlavičkou obce Veľké
Ludince
13) Za nahliadnutie do archívnych materiálov a mapových podkladov obce
a) fyzické osoby - 1,00 €,
b) právnické osoby - 3,00 €.
14)Cintorínske poplatky
Prenájom hrobového miestna na 10 rokov :
a) jedno hrob zemný 5,50 €,
b) dvoj hrob zemný - 11,00 €,
c) troj hrob zemný 16,50 €,
Prenájom Domu smútku - 7,00 € / 1 deň
Prenájom chladiaceho zariadenia:…
- na dva dni
8,30 €
- za každý ďalší deň 2,00 €
15) Nákup smetnej nádoby:
- 120 l plastová - 20,00 €
- 240 l plastová - 40,00 €
16) Ostatné služby:
a) kosenie
5,00 € / 1 ár,
b) vývoz fekálií
- 10 000 l
25,00 €
- 7 000 l
18,00 €
- 3 500 l
9,00 €
- 1 750 l
5,00 €
c) donáška obedov 0,50 €/ 1 obed

